
Tour 11: Van Bombaye naar Dalhem 
 

Volg Rue de Warsage omhoog, negeer zijwegen rechts en links. Naast huisnr. 44 neemt u de veldweg rechts. 
Bij de 4-sprong met kastanjeboom, zitbank en veldkruis (Dalhemerkruis) gaat u rechts richting spoorlijn en loopt 
vervolgens onder het spoorwegviaduct door. 
Boven op het plateau steekt u de doorgaande weg rechtdoor over en loopt u langs een wegkruis de veldweg in 
(groene rechthoek). 
Bij de voorrangsweg gaat u links en u loopt Bombay binnen. 150m verder gaat u links (Rue de L’Eglise) richting 
Warsage. Bij het voormalig gemeentehuis (zie infobord) gaat u rechts. 
Steek de grote voorrangsweg over en ga rechtdoor richting Dalhem.  
Aan de kruising bij de Chapelle de la Sainte Croix gaat u links. 
De asfaltweg wordt een veldweg/graspad. Bij de kruising links (blauwe rechthoek) over de veldweg. Steek weer de 
voorrangsweg over en loop rechtdoor de veldweg in, in de richting van de nederzetting. Bij de T-splitsing rechts de 
brede asfaltweg omlaag. Neem nu de eerste weg links (Les Brassines) omlaag. 
Steek beneden de voorrangsweg rechtdoor over. U gaat over het riviertje de Berwinne en loopt Mortroux binnen. 
Volg het riviertje de Asse naar rechts en loop vervolgens links de brug over en meteen na de brug gaat u rechts 
omhoog. Steek boven de voorrangsweg weer over en loop rechtdoor. Bij de Y-splitsing 100m verder rechts omlaag. 
Aan de T-splitsing naar de brug over de Berwinne gaat u links. Vlak daarna gaat u schuin rechts (Sauveniere) de 
smalle doodlopende asfaltweg omhoog. De weg buigt naar rechts voorbij een boerderij. Boven aan de 3-sprong bij 
een laagstam boomgaard en veldschuur gaat u scherp links omlaag. Bij de Y-splitsing links verder door het holle 
pad omlaag. Beneden aan de asfaltweg weer rechts omlaag. 
Daar waar deze weg naar rechts buigt, loopt u verder over het smalle voetpad parallel aan deze weg en de 
Berwinne. Bij de geasfalteerde 3-sprong links en u loopt Chenestre binnen. U steekt weer de Berwinne over. Let 
op! Ga na huisnr. 22 rechts het brede pad omhoog. 
Ga naast een ijzeren hek via de nauwe doorgang het weiland in. Ga dan meteen rechts door het weiland langs de 
afrastering. Bij het volgende weiland gaat u links langs de draad-afrastering omhoog. Aan het eind van deze 
afrastering rechts. Meteen daarna gaat u links door een smalle doorgang. Volg nu het pad, gelegen tussen twee 
hagen, tot in Dalhem. Tussen de resten van een voormalige stadspoort loopt u het historisch centrum van Dalhem 
binnen. De asfaltweg wordt een dalende klinkerweg. 
Steek beneden aan de doorgaande weg via de brug de Berwinne over. Meteen na de brug gaat u links (rood-wit) 
over het pad parallel aan de Berwinne.  Loop via nauwe doorgangen rechtdoor (rood-wit) de weilanden richting 
hoeve (links het mooie kasteel Dalhem). Bij de asfaltweg gaat u rechts (rood-wit) langs de hoeve. Voorbij huisnr. 5 
wordt de veldweg een stijgend bospad. 
Via een nauwe doorgang komt u in een weiland en ga dan rechts door het weiland omhoog parallel aan de bosrand. 
Na 100m., waar links de afrastering ophoudt, gaat u schuin links door het weiland en loopt u via een nauwe 
doorgang het brede bospad omhoog. Boven gaat u links over de asfaltweg. 
Steeds rechtdoor lopend komt u in het gehucht Les Triches. Waar de asfaltweg een haakse bocht naar rechts maakt, 
neemt u bij het muurkruis het pad links dat gelegen is tussen de huisnummers 20 en 18. Aan het einde van het pad 
loopt u rechtdoor (groene rechthoek) via stegelkes de weilanden omlaag. Vervolgens komt u via een draaihekje in 
een bosje en volg dan het bospad. U verlaat weer het bos en steek de doorgaande weg rechtdoor over en loop via 
een nauwe doorgang het weiland in. Let op! Volg nu het pad door de weilanden (groene rechthoek). Kijk steeds 
goed waar de volgende doorgang is.  
Na enige tijd verlaat u de weilanden en loop dan over het graspad en later over het pad door en langs de bosrand. 
Via twee bruggetjes steekt u de Berwinne over. Het pad buigt naar rechts onder het  spoorwegviaduct door. Aan de 
doorgaande weg gaat u rechts en u steekt weer de Berwinne over. Bij het oorlogsmonument gaat u links een 
vervolgens weer rechts en u bereikt uw uitgangspunt. 
 
 
 


